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Streszczenie 

 

      Sepsa i wstrząs septyczny stanowią jedną z głównych przyczyn zgonów w grupie pacjentów 

leczonych w warunkach intensywnej terapii. Początkowe objawy są  bardzo często mało 

specyficzne, co znacznie utrudnia ustalenie właściwego rozpoznania. Wszystkie badania 

zgodnie potwierdzają, że opóźnienie wdrożenia terapii u chorych septycznych jest związane ze 

zwiększoną śmiertelnością. Diagnostyka sepsy i wstrząsu septycznego jest trudna i opiera się 

przede wszystkim na objawach klinicznych, analizie niektórych markerów biochemicznych, 

takich jak prokalcytonina (PCT), białko C-reaktywne (CRP) czy też liczba krwinek białych w 

osoczu oraz dynamika zmian płytek krwi. Rozpoznanie to oparte jest o wytyczne Surviving 

Sepsis Campaign 2016, które uwzględniają zasadniczo dynamikę zmian w funkcjonowaniu 

ważnych dla życia narządów w aspekcie biochemiczno-immunologicznych zaburzeń 

funkcjonowania komórki oraz funkcji układu krążenia. Wytyczne te uwzględniają również 

punktację powszechnie stosowanych skal takich jak:  SOFA (Sequential Organ Failure 

Assessment) oraz APACHE II. Autorzy wytycznych Surviving Sepsis Campaign 2016 

zwracają uwagę, że bardzo istotnym czynnikiem rokowniczym w opiece nad chorymi 

septycznymi jest traktowanie ich jako pacjentów w stanie zagrożenia życia, tak jak w sytuacji 

urazu wielonarządowego, nagłego zatrzymania krążenia, czy też krwotoku śródmózgowego. 

Udowodniono, że im szybciej postawimy rozpoznanie i wdrożymy prawidłowe leczenie w 

pierwszych godzinach od rozpoznania sepsy szansa na wyleczenie chorego ulega znacznemu 

zwiększeniu. Pacjenci ze wstrząsem septycznym powinni być szybko poddani ocenie i powinno 

zostać u nich rozpoczęte właściwe leczenie takie jak: resuscytacja płynowa, kontrola ogniska 

zakażenia oraz szczegółowa analiza parametrów hemodynamicznych i laboratoryjnych. 

Dlatego też autorzy publikują „pakiety zadań”, które powinny być zrealizowane w ciągu 

pierwszej godziny. Pakiety stanowią uzupełnienie oryginalnych wytycznych i są na bieżąco 

aktualizowane o nowe dowody naukowe. Zgodnie z tymi zaleceniami, czas jest liczony od 

chwili oceny pacjenta na szpitalnym oddziale ratunkowym lub od momentu pierwszego badania 

na innym oddziale szpitala. 

      Powszechnie używane w praktyce klinicznej biomarkery sepsy często nie są wystarczająco 

czułe lub swoiste. Coraz częściej podnosi się zatem problem małej dokładności markerów 

biochemicznych, spośród których najbardziej czuła wydaje się być prokalcytonina (PCT). 

Marker ten jest powszechnie używany w diagnostyce sepsy i wstrząsu septycznego jak również 

w ocenie skuteczności leczenia, w tym antybiotykoterapii. Zmiany stężenia prokalcytoniny 



obserwuje się już pomiędzy drugą a czwartą godziną po ekspozycji bakteryjnej. Nie we 

wszystkich przypadkach jej stężenie jest jednak pomocne w rozpoznaniu sepsy i wstrząsu 

septycznego. Wywołana sepsą ogólnoustrojowa odpowiedź zapalna w efekcie powoduje wzrost 

stężenia także innych czynników pro i przeciwzapalnych takich jak cytokiny, mleczany i 

różnego rodzaju białka w surowicy krwi. Dlatego też słusznym wydawało się podjęcie badań 

mających na celu analizę wiarygodności innych, mniej popularnych markerów biochemicznych 

zapalenia w odniesieniu do powszechnie stosowanych.  

    Celem pracy była ocena zależności pomiędzy stężeniem presepsyny, białka szoku cieplnego 

27 (HSP 27), syndekanem 4 oraz stosunku granulocytów obojętnochłonnych do limfocytów 

(NLCR) a zmianami stężenia PCT, CRP i leukocytozy (WBC) u pacjentów leczonych z powodu 

sepsy lub wstrząsu septycznego. Presepsyna jest rozpuszczalną formą CD14- podtypem 

sCD14-ST. Białka szoku cieplnego (ang. heat shock proteins - HSP) nazywane są powszechnie 

„białkami stresu”. HSP określa się także mianem chaperonów, czyli białek opiekuńczych. 

Chaperony są cząsteczkami obecnymi we wszystkich dotychczas poznanych organizmach, 

zarówno w komórkach eukariotycznych jak i prokariotycznych. Są dużymi i niejednorodnymi 

białkami, uczestniczącymi w nadzorowaniu wielu procesów przebiegających z udziałem 

innych białek komórkowych, pełniących ważne funkcje życiowe.  

    Badanie przeprowadzono w grupie pacjentów leczonych w warunkach intensywnej terapii z 

powodu sepsy lub wstrząsu septycznego. Rozpoznanie sepsy zostało postawione w oparciu o 

wytyczne Surviving Sepsis Campaign z 2016r. Badania poprowadzono w kolejnych pierwszych 

dniach leczenia, przy czym za wartość wyjściową przyjęto wyniki uzyskane bezpośrednio po 

przyjęciu pacjenta do oddziału intensywnej terapii. Badaniu poddano zmiany stężenia HSP 27, 

presepsyny, syndekanu 4, NLCR, PCT, CRP oraz WBC. Uzyskane wartości porównano 

wzajemnie określając najbardziej zależne od siebie markery. Uzyskane wyniki 

przeanalizowano także w zależności od końcowego wyniku leczenia.  

    Do badań zakwalifikowano 46 pacjentów (24 kobiety i 22 mężczyzn) w wieku 54-74 lata 

leczonych z powodu wstrząsu septycznego. Wszyscy pacjenci zostali przyjęci do OIT w 

pierwszej dobie po rozpoznaniu wstrząsu septycznego. 11 pacjentów wyłączono z obserwacji: 

z powodu konieczności wykonania operacji - 7 pacjentów, oraz braku kompletu oznaczeń – 4 

pacjentów, którzy zmarli w przeciągu 48 godzin po przyjęciu do OIT . Ostatecznie analizę 

badanych parametrów wykonano w grupie 35 pacjentów ( 14 kobiet i 21 mężczyzn) w wieku 

57-74 lat (średnio 66 ± 11 lat). Średnia wartość punktacji w skali SOFA w dniu przyjęcia 

wynosiła 11,7 ± 2,7 zaś w skali APACHE II – 29,9 ± 6,85. Bezpośrednio po przyjęciu pacjenta 

do OIT (etap wyjściowy) średnie stężenia PCT, CRP oraz WBC we krwi wynosiły odpowiednio 



48,3 ± 21 ng/mL, 280,2 ± 116 mg/L oraz 34,43 ± 18,2 tys/mL. Stężenia HSP 27,  presepsyny 

oraz NLCR  w tym etapie wynosiły odpowiednio  872,8 ± 128,1 pg/mL oraz 8,24 ± 2,81 ng/mL 

i 12,64 ± 2,78. Wszyscy pacjenci wymagali sztucznej wentylacji płuc oraz wspomagania 

funkcji układu krążenia środkami o działaniu inotropowo dodatnim. U wszystkich parametry 

życiowe monitorowano przy pomocy platformy EV 1000 utrzymując CI powyżej 3 L/m2, oraz 

SVRI w granicach 2000 – 2500 dyn/s/cm5/m2. Bezpośrednio po przyjęciu wszyscy pacjenci 

byli poddani resuscytacji płynowej z użyciem zbilansowanego roztworu krystaloidu – 

Sterofundin w dawce 30 mL/kg masy ciała pod kontrolą SVV. U wszystkich pacjentów 

obwodowy opór naczyniowy korygowano ciągłym wlewem noradrenaliny.  

     21 pacjentów leczono z powodu wstrząsu septycznego wikłającego zapalenie płuc, 10 z 

powodu wstrząsu septycznego wikłającego okres pooperacyjny po operacjach z zakresu 

chirurgii przewodu pokarmowego (niedrożność przewodu pokarmowego, perforacja lub 

rozejście się zespolenia) oraz 4 z powodu zakażenia układu moczowego.  

      Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono istotny spadek stężenia PCT w 

surowicy krwi w badanej populacji pacjentów. Analiza stężenia białka CRP również wykazała 

jego istotny spadek, który zanotowano w 48 godzinie po przyjęciu pacjenta do OIT jednak 

wartości te pozostawały nadal na podwyższonym poziomie przez kolejne dni. Istotny spadek 

wartości NLCR zanotowano dopiero w trzecim oraz w czwartym dniu leczenia, przy czym 

zmiany te wynikały raczej ze wzrostu liczby limfocytów, niż spadku liczby granulocytów 

obojętnochłonnych we krwi. Stężenie białka HSP-27 utrzymywało się na niezmienionym 

poziomie przez cały okres obserwacji zaś stężenie presepsyny wzrosło w pierwszej dobie po 

przyjęciu pacjentów do OIT po czym przyjmowało wartości zbliżone do obserwowanych 

bezpośrednio po przyjęciu, by ponownie wzrosnąć w czwartej dobie leczenia. Środkowa 

wartość stężenia syndekanu 4 w surowicy krwi bezpośrednio po przyjęciu pacjentów do OIT 

wynosiła 2,91 ng/ml. W wyniku zastosowanego leczenia nastąpiła istotna redukcja stężenia 

syndekanu 4 w kolejnych etapach badania.  

      Analizując zależności markerów biochemicznych z oceną kliniczną stanu pacjenta według 

punktacji skali SOFA w momencie przyjęcia pacjenta do OIT wykazano silną zależność 

pomiędzy wymienioną skalą a NLCR oraz słabą zależność z liczbą granulocytów 

obojętnochłonnych. Nie wykazano natomiast zależności pomiędzy wybranymi 

biochemicznymi markerami wstrząsu septycznego a oceną stanu pacjenta w skali APACHE II.  

       W momencie przyjęcia do OIT stężenie białka HSP-27 silnie korelowało z liczbą 

limfocytów we krwi. Stężenie presepsyny korelowało z NLCR, stężenie syndekanu 4 ujemnie 

korelowało z liczbą białych krwinek we krwi oraz stężenie PCT ujemnie korelowało z liczbą 



limfocytów. W grupie badanych pacjentów zmiany stężenia PCT w surowicy krwi słabo 

korelowały z NLCR, bowiem istotną zależność (p < 0,01) stwierdzono tylko u 32% badanych 

(r = 0,32). 

      Zależności pomiędzy zmianami stężenia PCT a białkiem HSP-27  oraz NLCR a zmianami 

stężenia presepsyny w surowicy krwi okazały się niewielkie. Natomiast stwierdzono istotną 

zależność (p < 0,001) pomiędzy zmianami stężenia białka szoku cieplnego HSP-27 w surowicy 

krwi a zmianą liczby limfocytów w okresie obserwacji. Zależność ta była notowana u prawie 

50% badanych (r = 0,49).  

      Pozostałe markery biochemiczne sepsy wykazywały słabą lub nie wykazywały żadnej 

zależności pomiędzy sobą a także wybranymi wskaźnikami układu białokrwinkowego krwi.  

Analiza stężenia poszczególnych markerów biochemicznych surowicy krwi wykazała 

utrzymywanie się istotnie niższych wartości białka szoku cieplnego w trzeciej i czwartej dobie 

w grupie pacjentów, którzy nie przeżyli leczenia wstrząsu septycznego (p < 0,01). W grupie tej 

stwierdzono także istotnie wyższe wartości stosunku liczby granulocytów obojętnochłonnych 

do limfocytów (NLCR) w drugiej (p < 0,05), trzeciej (p < 0,05) i czwartej dobie leczenia (p < 

0,01), a także istotnie niższą liczbę limfocytów w czwartej dobie leczenia (p < 0,01). 

       Utrzymujące się wysokie miano NLCR oraz niskie stężenia HSP 27 są czułym 

wykładnikiem niekorzystnego wyniku leczenia. Obserwacja zmian stężenia PCT, presepsyny, 

HSP 27 i NLCR pozwala określić nie tylko skuteczność stosowanego leczenia, lecz także 

przewidzieć końcowy wynik leczenia.    

     Na podstawie uzyskanych wyników i przeprowadzonej analizy wyciągnięto następujące 

wnioski: 

 

1. Stopień nasilenia reakcji zapalnej w przebiegu sepsy i wstrząsu septycznego jest 

większy u chorych, których leczenie zakończyło się zgonem. 

2. Wartość diagnostyczna i rokownicza białka CRP i prokalcytoniny jest wysoka. 

3. Monitorowanie oznaczeń panelu kilku markerów lub oznaczenia seryjne w czasie mają 

zdecydowanie większą wartość w sepsie niż pojedyncze oznaczenia. 

4. NLCR charakteryzuje się większą wartością w sepsie niż samo oznaczenie liczby 

granulocytów obojętnochłonnych. 

5. Niskie stężenie białka HSP-27 w 3-4 dobie wydaje się być obiecującym predykatorem 

złego rokowania u chorych ze wstrząsem septycznym – wymaga to potwierdzenia w 

dalszych, dużych badaniach. 



6. Prokalcytonina, białko szoku cieplnego HSP-27 nie korelują z oceną stanu chorego w 

skali APACHE II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Summary 

 

      Sepsis and septic shock are one of the main causes of death among patients treated in 

intensive care conditions. Initial symptoms are very often not too specific which makes 

appropriate diagnosis much more difficult. All research studies confirm that the delay in 

implementation of therapy in septic patients is connected with an increased death rate. The 

diagnosis of sepsis and sceptic shock is difficult and is based mainly on clinical symptoms, 

analysis of certain biochemical markers, such as procalcitonin (PCT), C-reactive protein (CRP), 

or the number of white blood cells in plasma and the dynamics of changes in platelets. This 

diagnosis is based on the Surviving Sepsis Campaign 2016 guidelines which basically include 

the dynamics of functional changes in organs essential for life in the aspect of biochemical & 

immunological disorders in the functioning of the cell and functions of the circulatory system. 

These guidelines cover also scores for commonly used scales such as:  SOFA (Sequential Organ 

Failure Assessment) and APACHE II. The authors of the Surviving Sepsis Campaign 2016 

guidelines highlight that a very important prognosis factor in the care of septic patients is 

treating them as patients in a life-threatening condition, as in the situation of injuries to multiple 

organs, sudden cardiac arrest or intracerebral haemorrhage. It has been proven that the faster 

we determine the diagnosis and implement proper treatment in the first hours from the diagnosis 

of sepsis, the higher is the chance of treating the patient. Patients with septic shock should be 

quickly evaluated and proper treatment should be started for them such as: fluid resuscitation, 

controlling the focus of infection and detailed analysis of haemodynamic and laboratory 

parameters. Therefore, the authors publish ‘the packages of tasks’ which should be performed 

during the first hour. The packages provide supplementation to the original guidelines and they 

are updated on an ongoing basis by new scientific evidence. According to these 

recommendations, the time is counted from the moment of evaluation of the patient in the 

hospital emergency room or from the moment of the first exam in another ward of the hospital. 

      Sepsis biomarkers commonly used in clinical practice often are not sufficiently sensitive or 

specific. Hence, more and more frequently the problem of the low accuracy of biochemical 

markers is raised, and among them procalcitonin (PCT) seems to be most sensitive. This marker 

is commonly used in the diagnosis of sepsis and septic shock, and also in the evaluation of the 

efficacy of therapy, including antibiotic therapy. Changes in procalcitonin concentration are 

observed as early as between the second and the fourth hour after bacterial exposure. However, 

its concentration is not helpful in all cases of the diagnosis of sepsis and septic shock. Systemic 



inflammatory response caused by sepsis also results in the growth of concentrations of other 

pro and anti-inflammatory factors such as cytokines, lactates and various types of protein in 

blood serum. That is why it seemed appropriate to undertake research aimed at the analysis of 

reliability of other, less popular biochemical inflammation markers with respect to the ones 

used commonly.  

    The objective of the study was to assess dependence between concentrations of preseason, 

heat shock protein 27 (HSP 27), syndecan 4, and the ratio of neutrophils to lymphocytes 

(NLCR), and changes in the concentration of PCT, CRP and leukocytosis (WBC) in patients 

treated for sepsis or septic shock. Presepsin is a soluble form of CD14- subtype sCD14-ST. 

Heat shock proteins (HSP) are commonly called ‘stress proteins’. HSP are also referred to as 

chaperones (proteins). Chaperones are particles present in all organisms recognized so far, both 

in eukaryotic and prokaryotic cells. They are big and heterogenous proteins participating in the 

supervision of many processes executed with participation of other cellular proteins fulfilling 

important vital functions.  

    The research was conducted in a group of patients treated in intensive care conditions because 

of sepsis or septic shock. The diagnosis of sepsis was determined on the grounds of the 

Surviving Sepsis Campaign of 2016 guidelines. The research was carried out over subsequent 

days of treatment, where it was assumed that the initial values are the results obtained directly 

after admission of the patient to the intensive care ward. Changes in the concentration of HSP 

27, presepsin, syndecan 4, NLCR, PCT, CRP and WBC were tested. The values obtained were 

compared with each other, specifying markers most dependent on each other. The results 

achieved were analysed also with respect to their dependence with the final treatment result.  

    46 patients (24 women and 22 men), age 54-74, treated for septic shock were qualified for 

the research. All patients were admitted to the ICU during the first day after diagnosis of septic 

shock. 11 patients were excluded from observation: because of a necessary surgery (7 patients), 

and the lack of a complete set of results (4 patients who died within 48 hours after admission 

to the ICU). Ultimately, analysis of the examined parameters was performed for the group of 

35 patients (14 women and 21 man), age 57-74 (average age 66 ± 11). The mean value of SOFA 

scale scores on the day of admission was 11.7 ± 2.7, and on the APACHE II scale 29.9 ± 6.85. 

Directly after admission of the patient to the ICU (initial stage), mean concentrations of PCT, 

CRP and WBC in blood were 48.3 ± 21 ng/mL, 280.2 ± 116 mg/L and 34.43 ± 18.2 

thousand/mL, respectively. Concentrations of HSP 27, presepsin and NLCR at this stage were 

872.8 ± 128.1 pg/mL 8.24 ± 2.81 ng/mL and 12.64 ± 2.78, respectively. All patients required 

artificial lung ventilation and support of circulatory system functions using positive inotropes. 



For all of them, vital parameters were monitored using the EV 1000 platform maintaining CI 

above 3 L/m2, and SVRI within the limits of 2000 – 2500 dyne/s/cm5/m2. Directly after 

admission, all patients underwent fluid resuscitation using a balanced crystalloid solution 

(Sterofundin) at the dosage of 30 mL/kg body weight under SVV control. For all patients, 

peripheral vascular resistance was adjusted by continuous infusion of noradrenalin.  

     21 patients were treated for septic shock complicating pneumonia, 10 for septic shock 

complicating the post-operative period after digestive system surgeries (digestive system 

obstruction, perforation or dehiscence) and 4 because of urinary tract infections.  

      Based on the conducted tests, an essential drop of PCT concentration in blood serum was 

determined in the examined population of patients. Analysis of CRP protein concentration also 

showed a considerable decrease which was recorded in the 48th hour after admission of the 

patient to the ICU, however these values remained at an increased level during subsequent days. 

An essential drop in NLCR value was recorded only on the third and fourth day of treatment, 

but these changes resulted more from the increase of lymphocyte numbers than the decrease of 

neutrophils in blood. Concentration of HSP-27 protein was maintained at an unchanged level 

throughout the entire period of observations, and concentration of presepsin increased during 

the first day after admission to the ICU, then had values similar to the ones observed directly 

after admission, and then increased again on the fourth day of treatment. The middle value of 

concentration of syndecan 4 in blood serum directly after admission to the ICU was 2.91 ng/ml. 

As a result of the treatment applied, an essential reduction of syndecan 4 concentration occurred 

in subsequent stages of treatment.  

     Analysing the dependence of biochemical markers with clinical evaluation of the patient’s 

condition according to SOFA scale scores at the moment of the patient’s admission to ICU, a 

strong dependency was shown between SOFA score and NLCR and poor dependency was 

shown between SOFA score and the number of neutrophils. However, no dependency was 

shown between the selected biochemical markers for septic shock and evaluation of the 

patient’s conditions according to the APACHE II scale.  

       At the moment of admission to the ICU, the concentration of HSP-27 protein was strongly 

correlated with the number of lymphocytes in blood. Concentration of presepsin was correlated 

with NLCR, concentration of syndecan 4 was negatively correlated with the number of white 

blood cells, and concentration of PCT was negatively correlated with the number of 

lymphocytes. In the group of examined patients, changes in PCT concentration in blood serum 

were poorly correlated with NLCR, because an essential dependency (p < 0.01) was found in 

only 32% of the examined patients (r = 0.32). 



      The dependencies between changes of PCT concentration and HSP-27 protein and NLCR, 

and changes in presepsin concentration in blood serum turned out to be low. On the other hand, 

an essential dependency (p < 0.001) was determined between changes in concentration of heat 

shock protein HSP-27 in blood serum and changes in lymphocyte number during the 

observation period. This dependency was recorded in almost 50% of the examined patients (r 

= 0.49).  

      The remaining biochemical markers of sepsis showed poor or no dependency between each 

other or selected factors of the white blood cell system.  

      The analysis of concentration of individual biochemical markers in blood serum showed 

continuation of considerably lower values of heat shock protein on the third and fourth day in 

the group of patients who did not survive the septic shock treatment (p < 0.01). In this group, 

considerably higher values of the ratio of neutrophils to lymphocytes (NLCR) were also 

determined on the second (p < 0.05), third (p < 0.05) and fourth day of treatment (p < 0.01), 

and a considerably lower number of lymphocytes was determined on the fourth day of treatment 

(p < 0.01). 

      The continuing high levels of NLCR and low concentrations of HSP 27 are sensitive 

indications of an unfavourable result of the therapy. The observation of changes in 

concentration of PCT, presepsin, HSP 27 and NLCR allow us not only to determine the efficacy 

of the applied treatment but also to forecast the final result of the treatment.    

   Based on the obtained results and completed analysis, the following conclusions were drawn: 

1. The degree of inflammatory reaction intensity in the progress of sepsis and septic shock 

is higher in patients whose treatment ended in death. 

2. Diagnostic and prognostic value of CRP protein and procalcitonin is high. 

3. Monitoring the panel level of several markers or serial determinations in time has 

considerably higher value in sepsis than single determinations. 

4. NLCR is characterised by a higher value in sepsis than is determination of neutrophils 

only. 

5. Low concentration of HSP-27 protein on day 3-4 seems to be a promising predicator of 

poor prognosis in patients with septic shock – this requires confirmation in further 

extensive research. 

6. Procalcitonin and heat shock protein HSP-27 are not correlated with evaluation of the 

patient’s condition using the APACHE II scale. 

 

 


